
כופין זה את זה ושותפות

הקדמה  מגדל בבל

ֲאָחדִים.א ּודְָברִים,  אֶָחת,  ׂשָָפה  ָהאֶָרץ,  וְַיהִי כָל שָׁם.ב    וַּיֵשְׁבּו  שִׁנְעָר,  ּבְאֶֶרץ  בִקְָעה  וַּיִמְְצאּו  מִּקֶדֶם;  בְָּנסְעָם  וְַיהִי,  אֶלג    אִיׁש  וַּיֹאמְרּו   
לַֹחמֶר. ָלהֶם  הָָיה  ְוַהֵחמָר,  לְאֶָבן,  הַלְּבֵָנה,  ָלהֶם  ַוּתְהִי  ִלשְֵׂרָפה;  וְִנשְְׂרָפה,  לְבֵנִים,  נִלְבְָּנה  הָָבה  לָּנּו עִיר,ד  ֵרֵעהּו,  נִבְֶנה הָָבה  וַּיֹאמְרּו    

שֵׁם: לָּנּו,  ְונֲַעׂשֶה ַבּשָׁמַיִם,  וְֹראשֹׁו  הָאֶָרץ. ּוִמְגדָּל  פְּנֵי כָל ָנפּוץ, עַל ּפֶן בְּנֵיה    בָּנּו,  ֲאשֶׁר  הַּמְִגדָּל,  ְוֶאת הָעִיר  ֶאת לְִרֹאת  ְיהָוה,  וַּיֵֶרד    
לֲַעשֹׂות.ו  ָהָאדָם. יְָזמּו  ֲאשֶׁר  ֵמהֶם, כֹּל  יִבָּצֵר  וְַעּתָה ֹלא לֲַעשֹׂות;  הַחִלָּם  וְֶזה,  לְכֻלָּם,  אַַחת  ְוׂשָָפה  ֶאָחד  ְיהָוה, ֵהן עַם  וַּיֹאמֶר  הָָבה,ז      

ֵרֵעהּו. ׂשְפַת  אִיׁש  ִיׁשְמְעּו,  אֲשֶׁר לֹא  ׂשְָפתָם שָׁם,  וְנְָבָלה  הָעִיר.ח  נְֵרָדה,  לִבְֹנת  וַּיְַחדְּלּו,  ָהאֶָרץ;  פְּנֵי כָל ִמּשָׁם, עַל ֹאתָם  ְיהָוה  וַּיֶָפץ   ט   
הָאֶָרץ. כָּל פְּנֵי  ְיהָוה, עַל ֱהפִיצָם  ּוִמּשָׁם  ָהאֶָרץ;  כָּל ׂשְַפת  ְיהָוה,  בָּלַל  שָׁם  בָּבֶל, כִּי שְָׁמּה,  קָָרא  ּכֵן  1עַל

 אמר רב יהודה לכריא דנהרא [כשמעלת שרטון ונופלים בה אבנים ומעכבין מרוצת המים וכורין ומנקין אותו להעביר מכשוליו –
פירש"י]

סוגיות הש"ס

המקבל

 תתאי מסייעי עילאי [כשהעליונים מתקנין כנגדן למעלה יש על התחתונים לסייען שמכשולין העליונים מעכבים מים מלירד נמצא
תיקון העליונים לעזרת התחתונים – פירש"י]

 עילאי לא מסייעי תתאי [כשמתקנין למטה שתיקון של מטה אינו לעזרת עליונים אלא לרעתם שכל זמן שהמים רצים למטה הנהר
מתמעט למעלה והשדות שלהן מתייבשות – פירש"י]

 וחילופא במיא דמיטרא [כגון בעיר שהמים קשים להרבות טיט ולקלקל את הדרכים ועושין להם חריץ במורד להוריד המים חוץ
 לעיר אם נתקלקל החריץ כנגד התחתונים וכורין להם העליונים צריכים לסייע את התחתונים לכרות כנגדן שכל זמן שלא ירדו
 המים התחתונים חוץ לעיר יעמדו העליונים במקומן אבל תחתונים אין להן לסייע לעליונים לכרות למעלה שכל זמן שלא ירדו

העליונים למטה טוב להן לתחתונים  פירש"י]

 תניא נמי הכי חמש גנות המסתפקות מים ממעין אחד ונתקלקל המעיין כולם מתקנות עם העליונה נמצאת התחתונה מתקנת עם
כולן ומתקנת לעצמה

 וכן חמש חצרות שהיו מקלחות מים לביב אחד ונתקלקל הביב כולן מתקנות עם התחתונה נמצאת העליונה מתקנת עם כולן
2ומתקנת לעצמה

השותפין

  כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער כופין אותומשנה
 לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח רשב"ג אומר לא כל העיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר י"ב חדש קנה

3בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד:

כיצד הרגל

 תנן המקיף חבירו משלש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו הא רביעית מחייבין אותו ש"מ
זה נהנה וזה לא חסר חייב

שאני התם דאמר ליה את גרמת לי הקיפא יתירא

 ת"ש א"ר יוסי אם עמד ניקף וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל טעמא דגדר ניקף הא מקיף פטור ש"מ זה נהנה וזה לא
חסר פטור

.קשרבראשית יא:אט – 1
.קשרבבא מציעא קח.  2
.קשרבבא בתרא ז:  3
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4שאני התם דאמר ליה לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא

תשובות הראשונים

מהרי"ק

 בהיות הדבר ידוע ומפורסם כי ענין תפיסת אחינו מק"ק רעגנשפור"ק יצ"ו ראוי הוא להיות מזיק ומסכן להרבה מקומות זולתי
 רעגנשפור"ק ובנותיה וכאשר כתבו להרבנים הנועדים בהיום בק"ק נורענבער"ק כדי להציל לקוחים למות על לא חמס בכפם

 בעוה"ר ויש לחוש פן ימצא איש או אשה או משפחה או יושבי כרכים או יחידים או מרובים אשר גם כן אין מנוקים מן הסכנה
 ומן הפחד שמא גם עליהם חס ושלום יעבור זעם אם לא ימצא תקון והצלה בדבר ואף גם זאת יאמרו לא תגוש מקרי בעדינו

 הרעה. שלום יהיה לנו כי בשרירות לבנו נלך, לכן נדרשתי אל (רבות) [רבותי] אשר שאלו ממנו לראות איזה דרך ישכון אור
הדבר הזה להרים מכשול מדרך עמינו פן יכשלו איש באחיו ולא יהיה הדבר ולא יבא.

 וראשונה אומר כי לפי הנראה לע"ד שכל אותם הקהילות אשר ראוי לחשוב וקרוב לודאי הוא חס ושלום שגם עליהם היה
 עובר כוס התרעלה אם לא היה הדבר הזה מתוקן כפי האפשר שהדין נותן שישאו בעול גם הם מאחר שהצלת ק"ק

 רעגנשפור"ק היא הצלתם ונהפך בהפך חס ושלום, ואף על גב שלעת כזאת אין מעלילים מזה בשאר מקומות כי אם בעיר
 רעגנשפור"ק לבדה מכל מקום דסוף סוף הפורענות הי' מגיע גם להם נדונים הם על שום סופם וחייבים לסייע בהוצאות הצלת

ק"ק רעגנשפור"ק יצ"ו.

…וראייה לפי הנראה לע"ד מיהא דגרס בבבא מציעא פרק המקבל 

 והרי לך שמחייבים העליונים לסייע בתקון התחתונים כשעושים חריץ במורד כדי להוליך המים מחוץ לעיר משום טעמא שאם לא
 ירדו המים התחתונים למטה חוץ לעיר יעמדו העליונים במקומם, ואף על גב דדבר פשוט הוא שמיד שיתערבו [אולי צ"ל
 יתעכבו] המים בשפל המורד לא יגיעו עדיין לראש המורד ואפילו הכי מחייבים העליונים שבראש המורד לסייע תחתונים

 היושבים בשפלת המורד בהיזק שכבר הגיע לחביריהם. ואף על גב שעדיין לא הגיע לעצמם כיון שיושבים בראש המורד, דודאי
 צריך שיגברו המים ויעלו הגס הגס בטרם יגיעו לראש המורד כיון דסוף סוף גם עליהם יגיע ההיזק אין מוקדם ואין מאוחר

 וצריכים לסייע, הכי נמי לא שנא דאף על גב שההיזק והסכנה מגעת ראשונה לק"ק רעגנשפור"ק מכל מקום הדבר ידוע שגם
5ראוי לחשוב שגם הם יסתכנו חס ושלום מחוייבים הם לסייע לק"ק רעגנשפור"ק וכדפירשתי. ...

מהר"ם בר ברוך

 ראובן ושמעון שהלוו על המשכון והיה המשכון ביד ראובן ותפסו השר ונלקח המשכון ושוב נתפשר עם השר שלו והחזיר לו גם
…אותו משכון 

 ובנדון זה נמי אומדי' כמה שמעון .. היה רוצה ליתן תחלה במשכון זה להצילו .. וכל כך  …נראה דאין לו לראובן אלא שכרו 
נוטל משמעון שההנהו כמו שומר שכר או שומר חנם שקדם ברועים ובמקלות ובשכר שנוטל מבעל הבית מה שההנהו

 שהיה חוזר כל שעה נוטל מבעל הבית מה שההנהו. 6…וכן פר"י בשר שאנס קרקע מישראל ופדאו ישראל אחר מידו 

 וששאלת על ראובן ושמעון שנתפסו וראובן היה עשיר ושמעון היה ירוד והוציא ראובן יציאות בשליחות אצל אמו להוציאם
מבית השבי

ועתה תובע ראובן את שמעון שיתן חלקו מן הוצאה ואמר כי על פיו הוציאו ובבקשתו

ושמעון כופר ואומר כי לא אמר כלום.

 כבר נשאלתי על זה ממיידבורק. ועוד נשאלתי על מלמד שהיה לו פקדון ביד בעל ביתו ונתפס בעלילות ריקות וצוה לבעל ביתו
שלא לפדותו וכתבתי שפודה אותו בעל כרחו

 וראיה מההוא דפרק נערה שנתפתתה (סח.) האומר אם מת אל תקברהו מנכסיו אין שומעין לו לאו כל הימני' שיעשיר את בניו
…ויטיל עצמו על הצבור [ועיין שם שהאריך להביא עוד ראיות לזה] 

 ומהאי טעמא נמי לא דמי למקיף את חבירו מג' רוחותיו דפטור ואפילו מד' רוחותיו היה פטור אי לאו משום דאמר ליה את גרמת

.קשרבבא קמא כ:  4
, הובא בקיצור ברמ"א קסג:ו.קשרשו"ת מהרי"ק שורש ד'  5
 שו"ת מהר"ם בר ברוך (דפוס פראג) סימן רכ"ו, (דפוס קרימונה) סימן רכ"א,  מרדכי בבא קמא הגוזל בתרא רמז קס"ז, תשובות מיימוניות נזיקין סימן6

ג'.
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לי הקיפא יתירתא

 דשאני התם דאי אמר לא בעינא הקיפא לא כייפינן ליה להקיף אבל הכא אפילו אמר לא בעינא שתפדוני פודין אותו משלו בעל
כרחו כל שכן סתמא דכיורד ברשות דמי וצריך לתת חלקו לפי ממון

 אף על גב דאיכא התם מילי טובא דאי לאו איהו  …וראיה נמי מדאמר בפרק קמא דבבא בתרא (ז:,ח.) כופין בני העיר זה את זה 
 נמי היו מוציאי' כל כך כמו עתה לא שייך כגון זה כופין על מדת סדום וטעמא רבה איכא שאם לא היינו כופי' כל אחד היה אומר

7איני צריך והיה מחשב חבירו יעשה חוץ ממני ומתוך כך ידחה הדבר ויבא לידי סכנה להכי אחמור רבנן על אלו וכיו"ב ...

רבינו יחיאל מפריש (שלטי הגבורים)

 אדם שהציל ספרי חבירו עם ספריו וצריך ליתן מפני ההצלה שמא אין לו ליתן אפילו שכר טרחו דהא דשפך זה יינו כו' אין לו
 אלא שכרו התם דקא ידע דקטרח בשל חבירו אבל הכא נתכוון לטרוח בהצלת ספריו ואינו ידוע אם מציל ספרי חבירו ומשמיא

8רחימו עליה עד כאן לשון רבינו יחיאל מפריש:

רמ"א

…וכן שנים שנתפסו והוציא אחד הוצאות 

 ואם לא יצא רק על ידי השתדלות האחר לא יוכל לומר לא הייתי צריך להשתדלותך כי ידי תקיפה אף על פי שהאמת אתו מכל
מקום חייב ליתן לו כפי מה שנהנה לפי ראות בית דין כן נ"ל

 ואם נראה לבית דין שלא הוצרך להרבות בהוצאות בשבילו דאפילו בשבילו לבדו היה צריך לכל הוצאות אלו אינו חייב ליתן לו
כלום דזה נהנה וזה אינו חסר

לכן יש מי שפסק מי שהציל ספריו וספרי חבירו אם לא הוצרך להרבות הוצאות בשביל חבירו אין חבירו חייב לשלם לו כלום

 ונ"ל דווקא דירד תחלה להציל שלו אלא שהציל גם כן של חבירו עמו אבל אם ירד על דעת שניהן חייב ליתן לו מה שנהנה
מאחר שהציל של חבירו וכמו שנתבאר כן נ"ל

9וכן כל אדם שעושה עם חבירו פעולה או טובה לא יוכל לומר בחנם עשית עמדי הואיל ולא לויתיך אלא צריך ליתן לו שכרו:

תשובות האחרונים

תורת אמת

 ילמדנו רבינו ראובן פקיד המלך יר"ה לגבות נכסי נטושין ומי שאין לו יורשין, ויהי היום ותשבר אניה אחת על שפת הים באותו
 מקום אשר ראובן הנזכר פקיד שמה. וילך ראובן עם אחוזת מריעיו ומשרתיו ויקח כל הבא בידו משלל האניה הנז' כפי נמוסי

 וחוקי המלוכה אשר בארצות האלה, ולקצת ירחין בא אל ראובן הנזכר דיפטירדאר וג'אוש אחד מאת המלך יר"ה ועמהם מאמרים
 חזקים נכתב ונחתם בשם המלך אחד לאחד וכן אמר כי כל הנכסים אשר ימצאון ביד מי שיהיה מנכסי הספינה הנזכרת מחוט ועד
 שרוך נעל יותנו בידי הדיפטירדאר והגאוש הנזכרים, הן שימצאו ביד ראובן ואנשיו הן שימצאו ביד איזה קונים מראובן הנזכר,

 לבלתי הועיל להם שום טענה הטובה היא אם רעה. וכל איש אשר לקח איזה דבר מנכסי הספינה הנזכרת מראובן הנזכר, אף אם
 לוקחו במעות יחזיר הנכסים לנוגשי המלך, והם ילכו וקוששו מראובן הנזכר עד כדי דמיהם, וראובן הזנכר באותו זמן עמד ופיזר

ממון רב להשיב ספרי האף והחימה באופן שלא הגיע שום נזק למשרתי ראובן וגם לא אל הקונים כלל.

 ובכן באו ועלו אל ראובן הנזכר רץ לקראת רץ פעם אחר פעם, וראובן הנזכר עמד ופזר בכל הבא מידו להציל מידם עד אשר
 באו שלשה אנשים משוערי המלך ויקחו את ראובן ושני נעריו אתו ויוליכם אל שער המלך אסורים בזיקים, וידברו אתו משפטים

 למען יגיד את כל אשר נעשה מנכסי הספינה, וראובן הנזכר עמד טעמו בו לבלתי הגיד שנטפלו עמו יהודים כלל, לא בלקיחת
 נכסי הספינה ולא בקנייתם, כי ראה שעל פי דבורו לבד שאמר שנתן לג'אוש מאה אלפים לבנים, שמו לג'אוש הנזכר בנחושתים

 בכבלי עוני וברזל, כל שכן חס ושלום אם היה מזכיר שם יהודי חס ושלום שודאי היה לבלע ולהשחית. ובהצר לו עמד ופזר ממון
 עצום ויצל את נפשו ואת נפשות כל היהודים הנטפלים עמו בנכסי הספינה הנזכרת, כי הגזרה היתה גדולה לכל אשר יגע בכפו

 שו"ת מהר"ם בר ברוך (דפוס פראג) סימן ל"ט, (דפוס קרימונה) סימנים ל"בל"ג, (דפוס לבוב) סימן שמ"ה, מרדכי בבא קמא הכונס רמזים נ"חנ"ט,7
ועיין תשובות מיימוניות נזיקין סימן י"ז.

שלטי הגבורים על המרדכי בבא קמא הגוזל רמז קס"ב אות ב'.8
הגהת רמ"א שו"ע חו"מ רסד:ד.9



מהנכסים הנזכרים.

 עתה יורנו רבינו אם חייבים לסייע לראובן כל אותם האנשים אשר נלכדו ברשת הספינה הנזכרת הן אותם שנמצאו בשלל
 הספינה, הן הקונים מנכסיה. ובפרט אחד מאנשי ראובן אשר העלילו עליו שחתך אצבע של דיפטירדאר אחד אשר נפטר בספינה

 בתוך הבאים כדי להסיר טבעתו מידו, ואולי היה אמת כיון שבודאי או קרוב לודאי גם עליהם היה עובר כוס התרעלה חמת
 המלך, ואולי המה היו ביותר סכנה מראובן, כי ראובן הפקיד סוף סוף היה בעל חובו של מלך וממונה ופקיד לכיוצא בדברים ולכן
 לא היו מתריזין כנגדו כל כך, מה שאין כן באחרים חס ושלום שלא היו מרחמים עליהם כתא מכמר, והראיה כי בבואם להכות את
 ראובן הנזכר ותלאוהו שמו ב' אנשים תחתיו להכין אותו ולסעדו כדי שלא יוזק אך בנפשו, וכאשר תלו לאחד מאותם שני נערים

 הלכו אתו תלאוהו בחזקה וימררוהו ורובו מכת אכזרי, ואלמלא היה מפזר ראובן הנזכר מה שפזר לא היו נצולים לא האנשים
הנזכרים ולא האחרים כמפורסם. ושכר האדון רב למעלה מאת ד' מן השמים.

…תשובה, 

 שכיון שכל אותם האנשים אשר נגעו ופגעו באותן הנכסים היו בסכנת נפשות כתא מכמר אם חס ושלום לא היה נתקן הענין, כי
 מי האיש אשר ישלח ידו בנכסי המלך יר"ה ולקח אותם שלא כדין ודאי שהיו נדונין חס ושלום כמורדים במלכות, ובפרט האיש

 ההוא אשר העלילו עליו חתיכת האצבע הנז' בשאלה, בלי ספק שהיתה סכנתו מרובה משל ראובן הפקיד, שראובן הנזכר היה לו
 התלות ומקום לשלוח ידו באותן הנכסים, שהרי לכיוצא באותן הדברים הופקד וברשות קא עביד, ועם כל זה ראינו שנפשו

 לשאול הגיע, ואף על פי שהיו לו בשער המלך אהובים ורעים רבים ישראלים וישמעאלים עם כל זה הכוהו פצעוהו יצא דינו כו'.
…אם כן כל שכן וקל וחומר אם היו נתפסים ברשת המלכות מנפש ועד בשר חס ושלום כו'. 

 אבל בנדון דידן הרי ראבון הפקיד הנזכר נתפס בעבורו ואם כן מה שהוציא נימא דלהצלת עצמו הוציא  …ואין לאומר שיאמר 
והם ניצולו בכלל. ואם כן הוה ליה כזה נהנה וזה אינו חסר ולפי זה הם פטורים מכל וכל כו'

דהא ודאי לאו מילתא היא מכמה טעמי ...

 [ואדרבה מסתברא לי שהצלת הפקיד היתה יותר קלה ונקלה, ובהוצאה מעוטה היה ניצול אם לא היה הקול גדול קלא דלא פסיק
 אשר יצא בפי האומות כי כל אנשי העיר מקצהו מלאו בתיהם כסף וזהב, לפי שהפקיד כמ"ש היה לו רשות בכיוצא בזה. ועוד

 שכפי הנשמע יש לו יד ושם בפתחי שערים היושבים ראשונה במלכות ובכל יום ויום ידו פשוטה לעלוקה, והן רבים מליציו רעיו
 להנאתן ולטובתן. אך אמנה שאר האנשים חס ושלום חס ושלום אין גם אחד שיליץ טוב בעדם בלתי לד' לבדו. באופן שודאי

 בסבת הפקיד הנזכר ניצולו גם הם, ובהוצאתו הגדולה והחזקה נתמעטה ההוצאה להם דפרוע פרעות חלקם אתו מה שלא היה חס
ושלום אם היו נתפשים הם לבדם. באופן שהם היו צריכין אליו והוא לא היה צריך להם.]

 אם כן בנדון דידן נמי אין ספק שכל שאר בני העיר אשר נתעללו  …ויראה לי דדמיא הך מילתא לההיא דאמרינן בפרק המקבל 
 בנכסים ההם צריכין לסייע לפקיד, וחשיבי כתתאי דמסייעי לעילאי כיון שנתברר שאף על פי שהעליונים היו צריכין לאותה

הוצאה לעצמם ולא הוסיפו כלל בשביל התחתונים, עם כל זה צריכין התחתונים לסייע לעליונים כנזכר.

 אם כן בנדון דידן נמי לא מצו כל אותם האנשים הנזכרים לאפטורי נפשייהו ולומר דלא יהבי ליה כלל בשביל שהוא עצמו היה
 צריך לאותה הוצאה להציל את נפשו, דהא התם נמי העליונים היו צריכין לאותה הוצאה לצורך עצמן כנזכר, ועם כל זה אמרינן

…שחייבים התחתונים לסייעם. 

 ועוד יש ראיה גדולה לזה מהוצאות החצר כגון דלת ומנעול ונגר כו', שאף על פי שכל אחד ואחד מבני החצר הדרים בתוכו צריך
 דלת ונגר ומנעול לעצמו, עם כל זה אם יבא אחד מהם ועשה הדלת והנגר והמנעול לא מפני זה נפטרו האחרים כל אחד מחלקו,
 כיון שהכל הם שותפין בו, וזה ברור גם כן מכמה מקומות. ואם כן בנדון דידן נמי כלם הם שותפין בנזק זה, וכל שכן וקל וחומר

…שבנדון דידן ודאי נתרבה הנזק וההוצאה בעבורם כי רבים המה. 

 ויש להביא עוד כמה ראיות לזה לולי יראת האריכות בפרט בדבר שאין בו צורך לאורך ולזה לא אכתוב רק ראשי פרקים מקצת
מהם:

…ואומר דלא גרע נדון זה מההיא תשובת מה"רם ז"ל .. על אחד שפדה את חברו בעל כרחו מיד האנס שחייב לפורעו 

10ועוד יש להביא ראיה גדולה דלית נגר ובר נגר דלישדי בה נרגא והיא ממה שכתב מהר"י קולון ז"ל ...

בית יעקב – סתירה בין דברי רבינו יחיאל מפריש ומהר"ם ב"ב

 ולא דייק לנו דברי רמ"א בהגה הנ"ל שהרי אמרו בגמרא דבבא בתרא דכופין בני העיר זה את זה לעשות חומה דלתים ובריח
 לפרשא ולטור זיינא אפילו מיתמי כל מילי דאית ביה נטירותא כו' והתם אף על גב דאי לא יתמי נמי היו צריכין להוציא כ"כ כמו

.קשרשו"ת תורת אמת סימן מ"ה – 10
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 עתה ואפילו הכי צריכין היתמי ליתן לזה והיאך כתב רמ"א דאם נראה לבית דין דאפילו בשבילו לבדו היה צריך להוציא הוצאות
אלו אינו חייב ליתן לו כלום

 שוב ראיתי בתשו' מהר"ם שכתב בהדיא כן .. וסיים שם דאף על גב דאי לאו איהו נמי היו מוציאין כ"כ כמו עתה לא שייך כגון
 זה כופין על מדת סדום וטעמא רבא איכא דאי לא היינו כופין כל אחד היה אומר איני צריך והיה מחשב חבירי יעשה חוץ ממני

ומתוך כך ידחה דבר ויבא לידי סכנה הכי אמר רבנן אלו וכיוצא באלו כו' עכ"ל

הרי בהדיא פסק דלא כדברי רמ"א בהגה הנ"ל דלא שייך סברא שכתב רמ"א דזה נהנה וזה לא חסר

 דאין לחלק דדוקא בכל הני העיר הוא דכתב מהר"ם דצריך כל אחד ליתן אף על גב דבלאו איהו נמי היו מוציאין מטעם שכתב
שם דכל אחד יאמר שאינו צריך אבל רמ"א בהגה איירי בשנים שנתפסו דלא שייך האי טעמא 

דזה אינו שהרי מהר"ם מייתי שם ראיה הנ"ל (מדין) [לדין] הבא בשאלה דאיירי גם כן בשנים שנתפסו כו'

 ונראה לענ"ד ליישב דברי רמ"א דלא תקשי על סברתו מהא דכופין בני העיר כו' משום דסבירא ליה לחלק כמ"ש רמ"א שם
 אם כן אין ראיה מהא דכופין בני העיר דהתם אף על גב דבלאו איהו נמי היו מוציאין כ"כ צריך ליתן משום דתחילה  …בהגה 

 דתיקנו צרכי העיר אדעתא דכולם גם אדעתא דיתמי והוי כמו ירד על דעת שניהן אבל היכא דלא ירד על דעת שניהן אין צריך
ליתן כלום דזה נהנה וזה אינו חסר כו'

 אלא דקשיא דעל כרחך דברי תשו' מהר"ם הם דלא כדברי רמ"א לחלק בין אם ירד על דעת שניהן דאי הוי סבירא ליה הכי לא
 הוי מייתי מהא דכופין בני העיר כו' דהרי יש לחלק כמ"ש וכיון דמהר"ם לא סבירא ליה הכי לא ה"ל לרמ"א לכתוב בפשיטות

11דלא כוותיה ובפרט שרמ"א פסק כן מסברא דנפשיה:

 [דבריו צ"ע, דמשמע שהבין שנדון מהר"ם לא מקרי ירד על דעת שניהן, ולכן הוכיח מהא דהביא מהר"ם ראיה לנדון דידיה מהא
 דכופין בני העיר דלא סבירא ליה חילוק זה, אבל זה תימה דלכאורה פשיטא דגם נדון מהר"ם אכן מקרי ירד על דעת שניהן. וכן

יש לתמוה גם על דברי השבות יעקב דלהלן.]

נתיבות המשפט – גדר שותפות, ואוקימתא דמיירי דוקא בנתפסו על ענין אחד ואי אפשר לכל אחד להציל עצמו בלא חבירו

ואפילו בשנים שאינן שותפין כל שיש דבר שהוא מוכרח לשניהן ואין האחד רוצה (לעשותן) [לעשותו] יכול השני לכפותו

וראיה לזה מהא דבני העיר כופין את לזה לבנות חומה ושאר דברים הנצרכים וכן בני מבוי ובני חצר .. וכן [דין מהרי"ק]

ואין דומה למקיף את חבירו .. דמדמינן ליה לזה נהנה וזה לא חסר דשם הוא דבר שאינו מוכרח דסגי להו בנטירה בר זוזא

 ובדבר המוכרח לשניהן באמת כופין זה את זה דבהדיא תנן דכופין בני בקעה זה את זה לעשות חריץ אלמא דכל דבר המוכרח
לשניהן ואי אפשר להאחד לתקן עצמו עד שיתקן גם כן חלק האחר מחוייב האחר ליתן חלקו

 ועוד ראיה .. גבי חמש חצירות השופכות מים לביב אחד דכולן מתקנות עם התחתונה והטעם כתב הסמ"ע משום דהמים יעמדו
נגד העליונה ואמאי לימא ליה מה לך בכך שמתקלקל (חצירו) [חצירי] יתקלקל ויתקלקל

 וכן .. גבי חמש גינות דאלו היה רק התחתון לבד לא היה שום אדם יכול לכפות לתיקונו ועכשיו שהעליון גם כן צריך לזה כופהו
לתחתון

 והא .. [ד]גבי שנים שנתפסו דאין חבירו חייב ליתן לו ע"ש שם מיירי שלא נתפסו על ענין אחד ואפשר להציל עצמן זולת האחר
 …בזה שייכים הדינים שכתב שם אבל כשנתפסו על ענין אחד ואי אפשר להציל עצמן זולת האחר כופה לחבירו ליתן לו חלקו 

12וכן הדין בספריו וספרי חביריו המוזכר שם:

 . ובזה פטור אפילו לא היה אפשר להנצל בלתי הוצאות כאלו משום דהוא לא ירד רק על דעתו לבדו הוידאפילו בשבילו לבד
 זה נהנה וזה אינו חסר דפטור ולזה סיים רמ"א דאם ירד על דעת שניהם דחייב ליתן לו והטעם נראה כיון דאי אפשר להינצל בלי

…הוצאות ממילא כל אחד יכול לכוף את חבירו ליתן 

13ועמ"ש .. שכך הדין בכל מקום כשהדבר צריך לשניהם ואי אפשר לאחד לתקן הדבר מבלי חבירו שכופין זה את זה:

, הובא בקיצור בפתחי תשובה סימן רס"ד ס"ק ג'.קשרשו"ת בית יעקב סימן קמ"ח – 11
.קשרנתיבות המשפט סוף סימן קע"ח – 12
.קשרשם סימן רס"ד ס"ק ו' – 13
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אמונת שמואל – פטור כשמיחה מעיקרא, אף אם נהנה אחר כך

  אחד שדרים שם יהודים וערלים, וגזר המושל שלא ידורו בבית אחד יותר משני הוי"ז ליי"ט, דהיינו שני בעלי בתים, הןבכפר
ישראלים הן ערלים.

 וראובן ושמעון שהושיבו בביתם כמה דיורין, אמרו להקהל שהם ילכו אל השררה יר"ה להשתדל לבטל הדבר, והקהל יתן את
ההוצאות.

 והקהל השיבו, אין אנו חפיצים בהשתדלותך, כי אדרבה טוב לנו עתה מאז, והיא מעמד הק"ק, כי מחמת זה לא ירבו דיורים
בקהל, ואת מזיק לנו בהשתדלותך להושיב בביתך עניים, ואין אנו חפיצים להושיב בבתינו יותר משנים.

 וראובן לא השגיח בקהל והלך וביטל הדבר, ועכשיו תובע מן הקהל ההוצאות, באמרו, היום או למחר תושיבו גם אתם יותר
משנים בבתיכם.

 והקהל משיבים, הלא דברו לך ואמרנו לך כבר איננו חפיצים בהשתדלותך או להושיב יותר משנים, ואדרבה השתדלותך היא לנו
…היזק, אם כן הוא לטובתך, אין אנו מחויבים ליתן לך, 

 תשובה, כיון שהקהל מיחו בראובן שאין להם תועלת בהשתדלותם, ואחר כך השתדל ראובן ושמעון והוציאו את ממונם על
 זה, לא מבעיא לטענות שעדיין הם אומרים אין להם תועלת בהשתדלותם ואינם חפיצים בה, פשיטא דאין צריכים ליתן

לסייעתו, כיון שמיחו בו, וגם עתה [אומרים] שאין להם תועלת.

 ואפילו אם הוא להם תועלת במה שהרשות בידם אם ירצו גם [הם] להושיב גם כן יותר משנים, מכל מקום כיון דמיחו בו שאין
חפיצים, והם השתדלו מממונם לתועלתם, אין הקהל צריכין לסייעו.

 ונדון דידן ממש דכוותיה, דהא בשבילם גם כן היו צריכים ליתן שוחד והוצאות  …וראיה ממה שכתב בשלטי גבורים 
.להשררה

 הכא שמיחו בו ולא היו מרוצים בהשתדלותם, גם לפי מה שכתב  …ואף דמסיק מור"ם שם [דבירד על דעת שניהם חייב לשלם] 
 מור"ם אין צריכין ליתן אף שנהנו אחר כך, ושאני התם דלא יוכל למימר בחנם עשית(י) עמדי הואיל ולא צויתיך וכו'. אבל היכא

דמיחו בו, וודאי יכול לומר בחנם עשית עמדי הואיל ומחיתי בך.

 ותדע, דהא פריך פרק כיצד הרגל .. את גרמת לי הקפה (כו') יתירתא כו', שמע מינה דאי לאו הכי לא הוה צריך לשלם ליה. וכן
 ואם כן הכא נמי, אף דאחר כך הקהל היו רוצים גם כן להושיב יותר משנים ונהנים מהשתדלותם, כיון  …כתבו התוספות שם 

דהם הוכרחו להוציאו גם כן לצורך עצמם, הוה הקהל עכשיו זה נהנה וזה לא חסר, ודו"ק, כן נראה לי ברור.

 וכל שכן בנדון דידן שעדיין הקהל אינם חפיצים בהשתדלותם זה, דפשיטא ופשיטא דאין צריכים לשלם להוצאה זו, כיון דעדיין
…לא גילו אדעתם שהם נהנים בזה, 

… וכן מוכח בשו"ת ר"מ מינץ ואפילו באם יהנו אחר כך נראה לי דפטורים, מהטעם שכתבתי.

 וכל זה הנראה לי (שכוון) [אולי צ"ל הנכון] לדינא להלכה, על פי התורה אשר הורוני מן השמים. אמנם אם יש [לומר]
 (כ)שדעת ראובן ושמעון היה כוונתם לשם שמים בהשתדלותם ויש תועלת בהשתדלותם לרבות הקהלות לאלפים ולרבבות,
 והקהל שמיחו בו כוונתם חס ושלום להכעיסן, וודאי יכול הדיין לדון על פי ראיות עיניו שיתן הקהל גם כן להוצאות הנ"ל.

14. הנראה לענ"ד כתבתיואין לדיין אלא מה שעיניו רואות

שבות יעקב – חילוק בין צבור וסכנה ליחיד המדיין עם יחיד

 מעשה שהיה בא לפנינו אחר השריפה הגדולה פה קהלתינו שנת תמ"ט לפ"ק שנשרף כל הק"ק ובית אחד ניצל שהיה בהשאלה 
 ג' בתים ובנינים זה על גבי זה וכראות העליון שהשריפה היה מצידי צדדים שיבר הגג מעליה כדי שלא ידלק הבית וניצל הבית

 אי טענתו טענה או לא: …ואחר כך תובע לתחתונים שיתנו גם המה לסיועת הגג 

…הנה נראה דטענת העליון טענה היא תשובה 

 וגם אין מקום לומר ולפטור התחתונים כיון שהעליון היה צריך לעשות הצלה זו בשביל עצמו ואם כן התחתונים הוי כזה נהנה וזה
לא חסר

 ואף שראיותיו של מהרי"ק שם אינם מוכרחים כל כך מכל מקום מי יחלוק על  …זה אינו דהא גדולה מזו פסק בתשובת מהרי"ק 
מהרי"ק בלי ראיה ברורה והרמ"א פסק כוותיה ..

.קשרשו"ת אמונת שמואל (בני ברק תשנ"ט) סימן ל"ו עמודים קיאיג – 14
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 אכן זה שהוא עומד עלי ככותל מה שפסק רמ"א [כרבינו יחיאל מפריש] וזהו לכאורה נגד האי דתשובת מהרי"ק שמבואר שאף
 שירדו תחלה הק"ק להציל את עצמן אפילו הכי מחויב כל הקהלות אשר ראוים שגם עליהם יעבור כוס התרעלה ליתן לסיוע ואם

כן יהיו דברי רמ"א עצמן סתורין דסתם לן הכא הכי והכא הכי

גם בתשובת אמונת שמואל .. פסק להאי דרמ"א דסימן רס"ד בפשיטות להלכה

 וכדי שלא יהא דברי רמ"א עצמו סתורי' נראה לי לחלק דדוקא בדבר שנוגע לכלל הציבור ובני הק"ק וכה"ג בזה כתב מהרי"ק
 דכולם שהם בכלל הצלתם צריכין ליתן לסיועת השתדלות כדי שלא יהא כקדירא דבי שותפי ויבא לידי סכנת ציבור לכך צריכין
 כולם ליתן לסיועת השתדלות מה שאין כן ביחיד המדיין עם יחיד כל שזה נהנה וזה לא חסר אין צריך ליתן לסיוע כל שלא ירד

על דעת שניהם לכתחלה

 הרי להדיא הטעם כמ"ש דציבור שאני ואף  …ומצאתי און וראיה ברורה לזה מתשובת מהר"ם בר ברוך .. תוך התשובה כתב 
 דעיקר הראיה של תשובת מהר"ם שם נאמר על נדון דיחיד המדיין עם יחיד מכל מקום עיקר סברתו שכתב שאם לא היינו כופין
 וכו' זה קאי דוקא מעסקא דצבורא בני הק"ק (רק שמדמה לזה בענין סכנת נפש ע"ש) ובהכי מיירי גם כן האי דתשובת מהרי"ק
 שמביא גם כן שם ראיה מהאי דבבא בתרא מהא דכופין בני העיר אפילו מיתמי יע"ש אבל ביחיד המדיין אין לזוז מפסק רמ"א

 דכל היכא דזה נהנה וזה לא חסר כל שלא ירד מתחלה על דעת שניהם או שגילו דעתו דניחא ליה אין צריך ליתן לסיועה כלום
 (וכן יש ללמוד מהא דשפך את יינו' והציל את הדבש) כדמסיק הש"ס פרק קמא דבבא בתרא ובבא קמא פרק כיצד הרגל .. דכל

זה נהנה וזה לא חסר דפטור

 ובתשובת בית יעקב .. כתב בזה דברים מעורבבים ורוצה להשיג על רמ"א בדין זה ובאמת עיקר כמ"ש לחלק דאם לא כן יהיה
15דברי רמ"א סתורים כנ"ל

בני אהרן – בלא ידע מחבירו, פטור כדעת רבינו יחיאל

 ראובן היה חייב לגוי סך מה ונפגר הגוי וראובן זה יעץ תחבולות וחשב מחשבות ושיחד ליושב על חשבון ממון יורש הגוישאלה 
 ולקח דף מפנקס הגוי מקום אשר חובותיו כתובים ובתוך אותו הדף נמצאו חובות קצת יהודים וניצולו בחמלת ד' עליהם לא

בכוונת ראובן כי הוא לא ידע כי היו חובותיהם כתובים שם ולא עלתה על לבו כי אם להציל חובותיו

והוא שואל שיפרעו לו גם הם חלקם לפי שעל ידו ניצולו

והם אומרים מה שעשה וטרח בשלו עשה וטרח ואנחנו נקיים כי מד' היתה לנו:

  בנדון שלפנינו אינו דומה לההיא דהמקיף שהרי מה שהוציא ראובן לצורך עצמו הוציאו ולא נתרבה ההוצאה בשביל אלותשובה
…היהודים ויוכלו לומר מאי חסרתיך וכמעט כך היה ראוי לדון לפי האמת 

16ומעתה נשאר נדון שלפנינו תלוי בזה נהנה וזה אינו חסר ...

זכינו לדין בנדון דידן דיוכלו אלו היאודים לומר זה נהנה וזה אינו חסר הוא וקים לן כדעת הפוטרים.

 וזה הוי ממש כנדון דידן שלא נתכוון רק להצלת ממונו  …ואחר כותבי זה נזכרתי שכתוב בהגהות הרב בעל שלטי הגבורים ז"ל 
…וממילא ריוח והצלה עמד ליאודים וימצא כתוב חובותיהם באותיות פורחות וכיון שכן אפילו שכר טורחו אין לו 

 הכלל העולה דחזרתי על כל צדדין וצידי צדדין ולא מצאתי חולק לרבינו[ועיין שם שפלפל בדין שלטי הגבורים, והעלה:] 
יחיאל ז"ל וכיון שכן זכינו לדין בנדון דידן דיאודים אלו פטורים מלשלם אפילו שכר טרחם

 והגם שרבינו יחיאל ז"ל כתב הדין בלשון שמא כנראה דמסופק אבל אין זה כלום דהן לו יהי כן מי יכול להוציא ממון מיד
המוחזק אם לא בראיה ברורה

 ועוד דיש לומר דעד כאן לא נסתפק רבינו יחיאל ז"ל אלא בדבר שאינו נהנה המציל מהצלת ממון חברו כההיא דספרים דמה
 תועלת יש למציל בהצלת ספרי חברו אבל בנדון דידן דיש תועלת למציל שחובותיו כתובות בדף חובות היאודים ואם אין

 מציל לשאר החובות גם הוא לא ינצל ואף על פי שהוא הצילם מכל מקום חשיב כמוכרח במעשיו להצילם וכיון שכן נמצא
 דחשיב דלתועלת עצמו כיון אף על פי שהוא לא ידע ואם חלוק זה לא יועיל כל כך מכל מקום לפחות לא יזיק לאלו היאודים

כפי דעתי ופטורים מכל וכל. ...

 ואם יקשה בעיני המעיין למה שכתבתי ממ"ש הרב מהר"י קולון .. בענין אותה עלילה הוא אמת ויש לי בענין זה אריכות דברים
 להבין דברי הרב אמנם כעת לא אאריך כי בחלוק שכתב בהגהת בעל שלטי הגבורים בשם רבינו יחיאל ז"ל יובן שיש חלוק בין

, הובא בפתחי תשובה שם.קשרשו"ת שבות יעקב חלק חלק א' סימן קנ"ח – 15
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 וכעת אין לי פנאי להעמיק העיון 17…נדון דידן לנדון הרב ז"ל זהו מה שנראה לי בזה 

יד אליהו

 והנה עמדו רשעי העיר הערילים והשתדלו מהשררה שלהם שהיהודים ידחושאלה   ….. ראובן ושמעון ולוי דרים בעיר אחת 
 ולא ידורו עוד באמצע המקום ברחוב רק שידורו במבואות במקום שאין רגל אנשים מצויים שם: ואחר השתדלותמבתיהם 

 גדולות אשר עשה א' מהנה דהיינו כמ' ראובן הנ"ל ברוב טרחות והוצאות שידוע שהוציא ממון רק וביקש עכשיו ששמעון ולוי
יתנו חלקים עמו ...

 נלע"ד לחלק בכמה חילוקים קצת מצד הסברא וקצת מפי אשר מצאתי בספרים אשר חלקו גם כן בדינים אלו לפי מה שהדעת
…נוטה עם היות שאינו מפורש 

קיימא לן דזה נהנה וזה אינו חסר פטור

 ואף על פי כן כתב רמ"א .. דהיכי שעשה עמו טובה צריך לשלם לו שכרו ולא יכול לומר בחנם עשית עמדי: משמע דאפילו לא
הוציא עליו הוצאות:

 עוד כתב שם בהכרעתו דאם ירד מתחילה להציל שניהם צריך לסייע אותו אף שלא הוציא עבורו יותר מאם ירצה להציל את שלו
…לבד אף על פי כן צריך חבירו לסייע וליתן מה שההנהו מאחר שהציל את חבירו: 

 ובזה נבא לטענת שמעון פשיטא שמחויב ליתן לפי ערך דהא ודאי דראובן התכוין מתחילה להציל גם את שלו ואפשר שגם
 הוצרך להוציא יותר עבורו ואלו רצה להשתדל חזקת בית שלו לבדו אפשר שהיה לוקחים בפחות ממה שהוציא עתה דאז ה"ל גם
 כן זה נהנה וזה חסר ונתכוין להציל הכל אז לע"ד פשוט שמחויב שמעון אליבא דכולי עלמא לסייעו דהא אפילו לא הוציא עבורו

רק עשה איזה פעולה טובה עם חבירו צריך לשלם כמש"ל:

 ואין לחלק היכי דעשה עם חבירו טובה ובטובה זו לא היה שייך הוא בעצמו כי אם חבירו לבד דאז דוקא צריך לשלם לו עיין
 בשו"ת [תורת אמת] סימן מ"ה שכתב גם כן בזה אבל כשמתכוין לטובתו אך (שהטובה) [שמטובה] זו באה גם כן לחבירו טובה אין

צריך לשלם לו

 זה אינו ואדרבה אפכא כתב בית יוסף סימן קכ"ח באותם יחידים שפדו הבהמות שלהם שמחויבים הקהל לשלם ואינו כפורע חובו
של חבירו כו' משום שהם מוכרחים מחמתם:

 היכי דאחד הציל את של חבירו מיד הגוי ועשה עמו בטובה להצילו וניכר טובתו שעשה  …דבאמת צריך ליתן טעם לשבח 
 כרצונו להציל חבירו כי דינא הוא דכל אחד מישראל מחויב להציל חבירו אפילו להקדים ברועים (ובמלקות) [ובמקלות] בשומר

שכר בשכר כו' וכדומה לזה הרבה: ואם כן איך נאמר שלא יחזיר לו הוצאותיו ומי ירצה להציל את חבירו ולהוציא עליו משלו

 ומטעם זה יש לומר גם כן דמחויב לשלם לו שכר טרחו אפילו כשלא הוציא עליו כלום כדי שיהא כל אחד בטוח לעשות טובה
לחבירו כשיבא לידו להיטב עמו (אם אין בו משום חיוב השבת אבידה בחנם)

 ומזה הטעם יש לומר אפילו היכי שידענו שכל השתדלותו היה לצורך עצמו ביותר שגם הוא היה שייך לזה ובודאי יעשה כל
האטצדקאות דמצי למעבד בשביל עצמו ולא יניח מלהשתדל אף כשלא ישלם לו חבירו כלום:

 עם כל זה יש לומר שפיר דחבירו חייב לשלם לו לפי ערך דלמה יהנה מממון חבירו הלא הוא עצמו אינו רשאי להציל עצמו
 בממון חבירו: ומכל שכן זה שמכווין להציל שניהם דהיינו שמוציא על דעת שישלם לו חבירו לפי ערך: ואף שהיה צריך

 להוציא סך זה בשביל עצמו לבד ואינו חסר ממה שמציל את חבירו דרך הבלעה אין בכך כלום אפילו למאן דאמר זה נהנה
 וזה אינו חסר פטור הכא חייב דהא איכא למימר נמי איפכא אי היה הוא משתדל עבור ביתו היה צריך גם כן להוציא סך כזה

 והיה יכול להציל את חבירו בהבלעה ומה בכך שחבירו התעסק בזה ולא הוא ואם כן ה"ל שפיר זה נהנה וזה חסר ואלו היו
 באים לפנינו מתחילה היינו אומרים דעל שניהם מוטל בשוה. ואם אחד רוצה להשתדל ולהוציא על שניהם היה מוציא ברשות
 בית דין על הוצאות שניהם בלי ספק ומה בכך שלא באו לבית דין אם נודע שהוציא בהכרח ופעל טוב ה"ל כאלו ירד ברשותו

 (וכזה כתב בשו"ת [תורת אמת] .. וכן כתב בשו"ת בנימין זאב .. שמחויבים השותפים לשלם חלקם אפילו פייס להשר שלא
:מדעתם

 וגדולה מזו נראה לי דאפילו היה אחד בפירוש [מוחה] בחבירו שלא להוציא עבורו כלל כי אינו רוצה בתקנה זו כלל: אך
 אנחנו בית דין ידענו בבירור שכל כוונתו הוא משום שיודע בחבירו שהוא צריך לזה כי חבירו אי אפשר לו ולא סגי ליה בלא
 הכי כי רכושו רב ולא יניח מלהשתדל הצלתו אף אם לא יתן לו חבירו כלום לזה. עם כל זה אם ידענו שחבירו נהנה בזה והוא
 גם הוא בתוך הקלקלה זו אם לא ישתדל להציל: עם כל זה צריך ליתן לפי ערך כי אין להציל עצמו בממון חבירו (וא"ל לפי
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 זה למה לא כתב בתשובת בנימין זאב הנ"ל רבותא זו ע"ש יש לומר דהתם לא היה בידוע שהעלילה יגיע לשותפים כו') אם
 לא שבאמת לא ניחא ליה ולא אכפת ליה בתקנה ובהשתדלות זו דאז ה"ל כאומר לדידי סגי לי בנטירא בר זוזי דיכול לומר כן

בתחילה

 עוד מצאתי בתוספות הבבא קמא דף נ"ח ד"ה אי נמי שכתבו דהיכי שמשביח נכסי חבירו ולא שייך לומר מבריח ארי כגון יורד
לשדה חבירו ונטע כו' ואם כן בנדון זה שמשביח גם כן בודאי דהא קודם הצלה והשתדלות אין ביתו שוה כו' כמו אחר השתדלות

 בודאי אי לא ידע בשעת השתדלותו מחבירו ולא נתכוון לו כלל אך דמעצמו באו טובה גם כן לחבירו שהכריע רמ"א ..
 דפטור. בזה יש טעם לפטור חבירו מלסייעו כי ה"ל האי טובה כאלו זכה דבר מהפקר כי מה שהוציא חבירו היה על דעת שלו

 לבד ונתייאש בכל ההוצאה הנפסדת שהיה לו כי לא ידע מחבירו כלום ומה בכך אם אחר כך היה הצלה גם כן לחבירו וה"ל
כאלו זכה מן ההפקר:

 ובסברא זו י"ל מ"ש התוספות הנ"ל בפרק הכונס אבל גם סברת התוספות נכונה היא בעצם גם כן מהטעם הנ"ל שכתבתי כדי
 שיהא כל אחד משתדל בטובת חבירו לא שייך הכא דהא בכאן לא ידע מחבירו ומהצלתו בשעת מעשה ואם כן איני יודע טעם

…לפטור את שמעון מלסייע לראובן לפי ערך: 

 ואין להקשות על מה שכתבתי דיש לומר דאפילו מיחה בחבירו בפירוש ואמר לו שלא יסייע אותו בהוצאותיו דאף על פי כן אם
ידענו כו' מחויב כו':

 משמע דזה לא מהני מה דלא ציוה. אבל על כל פנים גם כן לא מיחה בו ולא אמר לו בהיפך  …הלא רמ"א סיים שם בזה הלשון 
 שלא יתעסק בעבורו כי לא יתן לו כלום דאי אמר בפירוש שאינו רוצה בטובתו בשום שכר דאז נראה פשוט דאין צריך לשלם לו

 כלום משום דה"ל כאלו אמר בעל הטובה בשעת מעשה שאינו רוצה ממנו כלום דאם לא כן מי הכריחו להטיב עמו בעל כרחך
ועל כרחך סבר וקיבל כן שלא ליקח ממנו מאומה ובזה ניחא שדייק רמ"א:

וכן צריך לומר מ"ש התוספות בפרק הכונס שם וז"ל

 דכיון דבעל החמור עומד שם מה לנו לעשות תקנה שלא מדעתו אם ירצה יתנה עמו וכן מ"ש בשו"ת דברי ריבות סימן רצ"ב
כשהתרה בו שלא יוציא עליו:

 אבל בנדון כזה שראובן הוכרח להשתדל בשבילו גם כן ולא סגי ליה בלאו הכי לעיקר כוונת ראובן בעדו אך מחמת שחבירו
 גם כן בהאי קלקלה ובחדא ענינא תרווייהו לא שייך למימר למה עשה כן. ולאו כל כמיניה של שמעון לפטור עצמו בטענת
 שקר לומר דלא אכפת ליה כלל ואם היו באים לפנינו מתחילה היינו כופים לשמעון או היינו נותנים רשות לראובן על כל

 פנים שישתדל לו לעצמו דהיינו שיפרש לפני השררה שיתן דרך משל כל אחד מי שירצה לדור ברחוב ההוא סך מיוחד כפי
. וכזה מצאתי בשו"ת [תורת אמת] ..אשר יושת מפי השררה

 והביא כל הפוסקים והאריך בראיה ובכלל דבריו דברי כמעט רובם  …ולרווחא דמלתא אביא ראיה קצת ממ"ש בשו"ת בני אהרן 
ככולם ולא הניח זויות שלא נשתטח עליו ברוב פלפולו הגם שיש לדקדק הרבה על כמה סברות ודקדוקים שדקדק ע"ש:

 אבל משמעות דבריו שהסכים מצד סברתו להכרעת רמ"א .. שאינו חייב ליתן לו חבירו כי אם כשידע המציל ונכנס להציל חבירו
גם כן בהצלתו אז דוקא כו':

 הגם שכתב לפטור את היהודים שנצולו על ידי ראובן במה שלקח הדפין הנ"ל שכתב שם עליו חובותיו ומעבר לדף היו שם
חובות על יהודים אחרים כאשר האריך למעניתו בסברות:

 אין הנדון דומה לראיה דכאן יש כמה חילוקים הן מצד שידע בהצלת האחרים שניצולו עמו והתעסק מתחילה גם בעבורם הן מצד
 דהתם אי אפשר להציל את שלו אם לא שיקח כל הדף ואם כן ממילא ניצולו גם האחרים אבל בכאן היו יכולים לפרש שלא ידורו

 כי אם אלו בפירוש ולא אחר אך שמחמת ההוצאה שהוציא ראובן נתפשר השר על כולם אם כן אף אם אין צריך להוציא יותר
 עבור שמעון ולוי מה בכך הלא על כל פנים ניצל מממונו של ראובן ולמה יגרע כח ראובן שיפסיד הכל יותר מהאחרים בשביל

שהוציא הוא לבדו והתעסק בזה מה שמוטל על כולם לעשות כל אחד ואחד לפי ערכו ויכלתו וסברא זו נכונה היא:

ובזה י"ל גם כן האי דינא דהציל ספריו של חבירו דשם היה יכול ספריו לבד להציל ולא של חבירו אך דהציל גם ספרי חבירו:

 אך דספיקא של רבינו יחיאל מפריז היה משום דלא ידע בהצלת ספרי חבירו כו' וה"ל כאלו עלה ממילא ומן השמים כו' ואם כן
אפשר שאין לו אפילו שכרו כו':

 ותמיה קצת על הני תרי אשלי רברבי הנזכרים שם בתשובה שירדו שם לעומקא דדינא .. בסברות וחלוקים דקים וזה לענ"ד
…חילוק נכון דאין ראיה מזה לזה: 

 כך נראה לדינא אבל למעשה להוציא מיד המוחזק בסברות אלו אינו כדאי לסמוך על כן מהראוי לפשר ביניהם: וא"ל דיכול
 המוחזק לומר קים לי כהאי כו' ושלא ליתן כלל זה אינו לע"ד דהא משום תקנות חכמים נגעו בו כמש"ל: ואם כן יש לומר דלפי



 זה מאי אהני תקנתן דרבנן ומאי כח בית דין יפה: וכבר כתבתי משום דהפקר בית דין הפקר שייך בזה אף אם אינו מגיע על פי
הדין

 אחר כך מצאתי בשו"ת בית יעקב .. דנוטה דעתו דאפילו אם מוחה שלא להוציא עליו אפילו בדבר בממון ומכל שכן בדבר
הנוגע בסכנות דמחויב לשלם ע"ש. ואינו מחלק אם המציל שייך גם כן בהצלה זו או לא כי לא נחית לסברא זו

 ולענ"ד נראה דסברא זו נכונה דאם המציל שייך גם כן בהצלה זו לא אכפת לן במאי דמוחה זה. אבל אי לא שייך ביה מה לו
18ולצרתו של זה להצילו בממונו על כרחך של זה:

נודע ביהודה

 ראובן חיבר פירוש על סדר נזיקין וקדשים והלך אצל שמעון המדפיס ונתפשר עמו בסך ידוע בעד כל דף שידפיס לו אלו שני
 הסדרים עם פירש"י ותוספות ופירוש של המחבר הנ"ל למטה. והנה דרך המדפיסים אחר גמרם כל דף ודף סותרים סידור

 האותיות לסדר מהם דף אחר וזה המדפיס יש לו הרבה אותיות לכן לא קלקל הסידור והניחו כמות שהוא רק הסיר מלמטה
הפירוש החדש והדפיס לעצמו שני סדרים הנ"ל עם פירש"י ותוספות שיהיו מוכנים בידו בעת הפנאי שישלים להדפיס כל הש"ס.

 וטען ראובן המחבר הנ"ל יען שתשלומי שכירות המסדרים האותיות הוא היה משלם ועתה למה יהנה שמעון מסידור אותיות חנם
ויחזיר לו חלקו מסידור האותיות כדין כל הנהנה ממלאכת חבירו כדין מעין המשקה שדות והמקיף את חבירו משלש רוחותיו.

ושמעון טוען מאחר שהאותיות הם שלו יכול להשתמש בהם כרצונו ואין כח ביד ראובן לקלקל הסידור וכו'.

יורנו רבינו הדין עם מי. עכ"ל השואל.

 אומר אני אם הוא כפי הנראה מלשון השואל ששמעון נתפשר עם ראובן בקיבולת בסך ידוע כל דף ועל שמעון מוטל שוב לשלם
 להמסדרים ולהמדפיסים ובעד הנייר הכל משלו, אם כן אין לראובן שום טענה על שמעון וכיון ששמעון נותן אותיות אחרים
 להדפיס הצורך לראובן ואינו מעכב מלאכתו בזה בטלה טענת ראובן ויכול שמעון לומר מתחלה אדעתא דהכי נתפשרתי לפי

שידעתי שאוכל להיות נהנה גם אני מהסידור והלא שמעון הוא המשלם להמסדרים ולא ראובן.

 ואמנם אם המעשה היה כי חישבו מתחילה בעת השכירות כך וכך אני נותן להמסדרים וכך וכך בעד פרעסין ציהען וכך וכך בעד
 נייר והמותר בעד נתינת האותיות ודיו ואז שמעון הוא המשלם להמסדרים בעד הסידור ולא ראובן וראובן רוצה ליהנות מהסידור

אז שייך טענת הצדדים הנ"ל.

 ואומר אני מה שטען ראובן ששמעון מחוייב לשלם לו מה שנהנה ממלאכת הסידור ששילם הוא כדין כל הנהנה ממלאכת חבירו
 דין מעיין המשקה .. מיירי שכלם באיםכדין מעין המשקה שדות וכדין המקיף את חבירו, בשניהם אין הדמיון עולה יפי כי 

 וצריכים להשקות וצריך התחתון לסייע לעליון כי גם הוא צריך שילכו המים דרך שם, ולא מיירי שם שכבר חפר העליון ובא
 אחר כך להוציא מן התחתון שיסייע לו מה שכבר חפר כי בזה באמת אם היה להתחתון שדה שלא היה דרכו לזרוע אך עתה

 שכבר חפר העליון רוצה הוא לחפור יותר שיגיע הנהר גם לשדהו ויזרענה, באמת אין התחתון צריך לסייע למה שחפר העליון
והרי זה נהנה וזה לא חסר ולא יגרם לו הוצאה יתירה על ידי שדה שלו.

 ואמנם בזה אם העליון טען אם לא תסייעני אשוב לקלקל מה שתקנתי ואסתום מה שחפרתי וגם לי גם לך לא יהיה אם לא
 תסייעני. נלענ"ד שיכול העליון לעשות כן ואף דכופין על מדת סדום אומר אני דלא שייך בזה מדת סדום כיון שיודע שהתחתון

 צריך לזה ויהיה מוכרח לפייסו בזוזי, ולא מיבעיא לדעת הרא"ש שהוא דעת היש אומרים שהביא רמ"א בסימן קע"ד סעיף א'
 בהגה"ה פשיטא דלא שייך כופין במידי שידוע שחבירו היה צריך להעלות לו בדמים אלא אפילו לדעת הרמב"ם שהוא דעת

 המחבר שם בשו"ע מכל מקום היינו בשדה של שותפות שיש לזה זכות כמו לזה ועדיין לא הוכר חלקו של שום אחד ושום אחד
 לא הוציא הוצאות כלום סבירא ליה להרמב"ם שכופין על מדת סדום אבל היכא שזה הוציא וחפר נגד שדה שלו שיבואו המים

 לשם ואחר כך רוצה זה של מטה ליהנות מחפירה זו בחנם וליהנות משל חבירו ממש לא שייך כופין על מדת סדום והרי זה דומה
 למי שרוצה לדור בחצר חבירו אפילו בלא קיימא לאגרא וכי יש שום הוה אמינא שיכוף זה את חבירו שיניחנו לדור בחצירו חנם
19וע"כ לא אמרו אלא שכבר דר בו שאין צריך להעלות שכר על העבר. ועיין במסכת בבא קמא דף כ: בתוספות ד"ה הא אתהנית.

ברוך טעם

 מאד נפלאים דבריו [של הנודע ביהודה], (הרי) [לכאורה צריך לומר 'הכי'] בדף המסודר היה נשאר זכות לראובן המחבר אף אחר
 שכבר נעשה בו מלאכתו, וכל שעושה שמעון אחר זה באותו דף המסודר, בשלו עשה, ובלא טעמא דזה נהנה כו' אין בכה"ג מקום

התחלת צידוד חיוב על שמעון.

.קשרשו"ת יד אליהו (לובלין) סימן ע"ג – 18
, הובא (חלקים מהתשובה) בפתחי תשובה חו"מ סימן ק"ע וסימן שס"ד.קשרשו"ת נודע ביהודה תנינא חו"מ סימן כ"ד  19

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1447&pgnum=415
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22182&pgnum=160


…ואף לפי הנחתו של הנודע ביהודה 

 ונראה שלא היה צד איסור על שמעון לדפוס לצורך עצמו באותו דף מיד אחר שנגמר סידורו בעזיבת פירוש המחבר אף בטרם
 החל לדפוס עבור המחבר, כי לא היה הדף קנוי לראובן. נחזי אנן דרך משל, ראובן שצריך לשלח סחורותו לאיזה מקום והשוה

 עמו שמעון שיעשה עגלה חדשה וגם יקנה סוסים להוליך בשכר סחורתו של ראובן למקום פלוני, היעלה על הדעת שאם שמעון
20מניח באותו עגלה גם סחורה של עצמו יצטרך ליתן לראובן שיעור הנאתו.

מהרש"ג

 ראובן שכר קרון (עגלה של מסילות הברזל) לשלוח סחורה לעיר גדולה והיה לו סחורה רק למלאות חצי הקרון והניח לשמעון
ליתן סחורה שלו חצי הקרון הנשאר ריקם לשלוח להעיר, ותובע ראובן משמעון שישלם לו חצי הוצאות

 ושמעון אומר שזה נהנה וזה לא חסר כופין וכו' כי אפילו לא יתן סחורתו בקרון יצטרך ראובן לשלם דמי ההוצאות להמסילות
הברזל, הדין עם מי ...

 וכתב הנודע ביהודה [בדין מעין המשקה] דהיינו דוקא קודם שחפר העליון מחויב התחתון לסייעו אבל אם כבר חפר העליון
ואחר כך תובע להתחתון ליתן חלק באמת התחתון פטור משום דכיון דכבר חפר הוי זה נהנה וזה לא חסר עכ"ד

 לפענ"ד לא משמע כן מסתימת הש"ס והשו"ע דכתבו דהתחתון מסייע עליון דמשמע וודאי בין דהעליון תובעו עד שלא תיקן
בין שתבעו לאחר שכבר תיקן, וכן בהא דהקיפו מד' רוחותיו הרי משמע וודאי דכבר הקיפו ואפילו הכי חייב לשלם.

 מש"כ הנודע ביהודה לפי שיטתו דסבירא ליה דבאם כבר חפר העליון אינו יכול לתבוע מן התחתון שיתן חלק, וכתב דמכל
 מקום יכול העליון לומר אם לא תתן חלק אקלקל מה שתיקנתי וגם לי וגם לך לא יהיה ובכה"ג דזה תובע דמים לא שייך כופין

 על מדת סדום עיי"ש גם זה דבר תימה דלמה לא יהיה שייך בזה כופין על מידת סדום ויהיה רשאי לקלקל כדי ליקח מחבירו
ממון שאינו מחויב לשלם על פי דין,

 והעיקר נראה דבנדון שלנו וכן בנדון המעין .. ובנדון הקיפו מד' רוחותיו שבסימן קנ"ח לא שייך זה נהנה וזה לא חסר, דהנה
 מבואר ברמ"א .. לחלק בענין זה נהנה וזה לא חסר לחלק בין מתחילה על דעת עצמו לבין ירד מתחילה על דעת שניהם

 דבירד מתחילה על דעת שניהם חייב שכנגדו לשלם מה שנהנה עיי"ש, ובנתיבות שם, ולפי זה נראה לי דבנדון מעין המשקה
 וכן בדין מקיף הוא יודע שחבירו נהנה אם כן בוודאי הוא יורד על דעת שניהם דסובר בדעתו כיון שחבירו גם כן נהנה אתבע
 אותו לדין ויוכרח לסייע לי ולכן באמת חבירו חייב לשלם מה שנהנה, מה שאין כן בחצר דלא קיימא לאגרא לא נחית כלל

אדעתא דחבירו שחבירו יסייע לו ולכן חבירו פטור.

 ועל פי הנ"ל בנדון שלנו גם כן הוי כיורד ע"ד וע"ד חבירו דהרי מעשים בכל יום דמי ששוכר עגלה להוליך מעטער סחורה
 אחת מחשב בלבו שמא יזדמן עוד מי שירצה להוליך בדרך זה איזה סחורה ויסייע לי בתשלומי העגלה, ואף שאינו ברור לו
 שיזדמן מכל מקום נכנס קצת לבית הספק שמא יזדמן לו, ואם כן ה"נ בסוחר וואגאן שלם והוא אינו צריך רק לחצי וואגאן

 אנן סהדי דאם יזדמן לו שותף שיצטרך גם כן לחצי וואגאן היה רוצה שחבירו יסייע לו ואם כן הוי כאילו ירד על דעת
שניהם ואם כן באם חבירו הוליך באמת הוא מחויב לסייע לו,

 והמשל שכתב מעכ"ת דדומה לאם היה מניח "רייזעטאש" באותו וואגאן אינו דומה לכאן דהתם באם הניח דבר קטן שאין
 מקפידין על דבר כיוצא בזה הוי כמו דמבואר באה"ע בסימן כ"ח דבדבר שאין מדרך להקפיד לא הוי גזל כלל ובודאי השוכר לא
 נחית בכה"ג אדעתא דהרייזעטאש של חבירו, אבל בנדון שלנו שהוליך חצי וואגאן ותשלומי הפראכט מרובין בכה"ג וודאי מדרך
 להקפיד והוי כאילו מתחילה נחית השוכר הראשון שאם יזדמן מי שיצטרך גם כן לחצי וואגאן שיסייע לו בתשלומי הוואגאן והוי

כנחית על דעת שניהם וממילא מחויב שכנגדו לסייע לו כנ"ל ברור ונכון ואמת.

 והנה במכתבי הראשון כתבתי שישלם דמי פראכט בזול דהיינו שני שלישים בתשלומי מס הוואגאן, ועכשיו ראיתי ראיה טובה
21לזה ממאי דמבואר בנתיבות בסימן שס"ג ס"ק ח' ועיין שם בקצות החושן ס"ק ז' ומשם יראה דיפה כתבתי במכתבי הראשון.

דברי מלכיאל

 על דבר אשר חפץ לדעת דעתי בדבר אשר אחד המציא לעשות מים מתוקים ומריחים והשיג רשיון על זה מבית מועצות הרפואה
 בווארשא ומובן כי דרוש לזה עמל והוצאה לא מעט. והדפיס ניירות שקורין עטיקעטין להדביק על הכלים של מים הנ"ל ובניירות

הנ"ל מפורש שמו והרשיון מהממשלה על זה.

הגהת ברוך טעם לשו"ת נודע ביהודה שם.20
.קשרשו"ת מהרש"ג חלק ב' סימן קכ"ד – 21
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 ועתה קם אחד הדר במרחק ט"ז פרסה ממנו והדפיס עטיקעטין כמתכונת של איש הנ"ל ועושה גם כן מים הנ"ל ומדביק עליהם
עטיקעטין שכתב בהם שם האיש הנ"ל.

 וטוען הראשון שאינו רוצה שהלה יהנה מזכותו שהשיג רשיון מה שעלה לו בטורח והוצאה. וגם כי על ידי זה תתמעט פרנסתו. כי
אם לא ימכור הלה אזי ימכור הוא למקומות ההם. ...

 ונראה הסברא בזה [שכתבו התוספות לחייב את הניקף כשגילה דעתו דניחא ליה בהוצאה] דהא קיימא לן דכל היכא שיש
 איזה הוצאה ופעולה שמשותף בה טובת שני אנשים. הרי הם שותפין בדבר וכופין זה את זה ליתן חלק בהוצאה ההיא. וכמו

 שכופין זה את זה לבנות גדר וכדומה מהדברים המבוארים בפרק קמא דבבא בתרא. וכל זה בדבר שידוע שההכרח לעשות
 הוצאה זו והמנהג כן. אבל בשאר דברים יוכל אחד מהם לומר לא ניחא לי לעשות הוצאה על טובה זו וכמו גדר בבקעה או

 למעלה מד' אמות ולא יוכל לכופו. אכן אם גילה דעתו דניחא לו בהוצאה על זה. אם כן איגלי מילתא דמיקרי שותף לפעולה
…זאת והיה יכול לכופו מתחילה להשתתף בהוצאה זו. ולכן מגלגלין עליו את הכל. 

 וממילא מבואר דבנדון דידן כיון דגלי דעתא דניחא לו בהוצאת הדפסת העטיקעטין אם כן הויא טובת השגת הרשיון מהממשלה
טובה משותפת. ושפיר צריך לשלם חלק בהוצאות הרשיון.

 והא ד .. קיימא לן שאם הוציא הוצאות בשביל עצמו והשני יצא ממילא. פטור מלתת חלק בהוצאה אם לא הוצרך להרבות
בהוצאות בשבילו. היינו רק משום דלא גילה דעתו דניחא לו בהוצאה.

 וגם כבר כתב הנתיבות סוף סימן קע"ח דאיירי שלא נתפסו על ענין אחד ולא שייכי כלל אהדדי. אבל בנדון דידן שהענין הוא
אחד וגם גילה דעתו דניחא לו בהוצאה שפיר חייב.

 וא"ל דהא בעת שעשה הוצאות על הרשיון לא עלה כלל על דעת השני לעשות עסק זה. רק אחר כך נמלך לעשות עסק זה.
 ולא שייך לומר שנעשה שותף בזה למפרע. זה אינו דאטו במקיף וניקף או בסמך לו כותל לא איירי בעומד וצוח דלא ניחא

 ליה בהקיפו או בהגבהת הכותל או שהיה הניקף במדינת הים ולא ידע בהקיפו. ובכ"ז מתחייב אחר כך למפרע. והוא הדין
… בנדון דידן.

…ועיין .. מ"ש הרמ"א בשם מהרי"ק 

 ויש לדחות קצת דלא מיקרי ניחא לו בהוצאה דהא בלאו הכי הדרך להדפיס עטיקיטין. ומה שהדפיס על שם הראשון אפשר לא
22עלה לו יותר מכפי אם היה מדפיס על שמו:

לקריאה נוספת

23שו"ת בנימין זאב•

24שו"ת רשב"ש•

25שו"ת מבי"ט•

26שו"ת באר עשק•

27שו"ת ישועות מלכו•

.קשרשו"ת דברי מלכיאל חלק ג' סימן קנ"ז – 22
.קשרשו"ת בנימין זאב (וניזיאה רצ”ט) סימן ש"צ עמוד תקו:  23
.קשר   שו"ת רשב"ש סימן תק"ט עמוד צח.  24
.קשרשו"ת מבי"ט חלק ב' סימן מ"ד – 25
.קשר   שו"ת באר עשק סימן פ' – 26
.קשרשו"ת ישועות מלכו חו"מ סימן כ"ו – 27
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